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TỈNH ỦY KIÊN GIANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 * Kiên Giang, ngày 14 tháng 6 năm 2019 

 Số 413-BC/TU 

 

BÁO CÁO  
sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương (khóa XI) về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” 

_________ 

 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW 

 

I- BỐI CẢNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW 

Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 

được triển khai trong bối cảnh nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nền 

văn hóa nước ta có nhiều cơ hội giao lưu với các nước. Đồng thời, kế thừa những 

kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, về 

“Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” 

nhận thức về văn hóa của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) gắn với cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong 

trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được đông đảo các tầng 

lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia, xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến. Đời sống văn hóa, sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng 

phong phú, đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống tinh thần của nhân dân.  

Tuy nhiên, việc đầu tư nguồn lực cho văn hóa chưa tương xứng. Công tác 

quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa có mặt còn hạn chế. Hệ thống thiết chế văn 

hóa vẫn còn thiếu, chưa đồng đều, hiệu quả sử dụng chưa cao. Việc tranh thủ các 

nguồn lực của xã hội để đầu tư, phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn 

hóa còn hạn chế. Phong trào TDĐKXDĐSVH chất lượng chưa cao; an ninh nông 

thôn từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Hoạt động văn hóa, văn học nghệ 

thuật phát triển chậm... 

 

II- CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW 

1. Công tác quán triệt, triển khai 

Ngay sau khi tiếp thu Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để triển khai, quán triệt; xây dựng Chương trình hành 
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động số 53-CTr/TU, ngày 27-8-2014 cụ thể hóa thực hiện; chỉ đạo các huyện, thị, 

thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng 

lớp nhân dân(1); tỷ lệ cán bộ, đảng viên được tiếp thu đạt trên 98,4%(2).  

Cùng với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, tỉnh chỉ đạo 

thực hiện tốt các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến văn hóa từng 

giai đoạn cụ thể(3), qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát triển 

văn hóa con người trong thời kỳ mới. 

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 07-02-2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về việc kiểm tra các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc 02 năm thực 

hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động số 53-CTr/TU, ngày 

27-8-2014 của Tỉnh ủy, qua đó, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn các đơn 

vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương và Chương trình 

hành động của Tỉnh ủy(4). Thực hiện Hướng dẫn số 84-HD/BTGTW, ngày 14-02-

                                           
1 Kế hoạch số 127-KH/TU, ngày 11-8-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI). 
2 Đảng ủy Biên phòng đạt 100%, Quân sự đạt 100%, Đảng bộ thành phố Hà Tiên đạt 99,69%, huyện An Minh đạt 

99,63%, Gò Quao 99,29%, Tân Hiệp đạt 96,70%, Vĩnh Thuận đạt 97,52%, Phú Quốc đạt 99,16% và thành phố 

Rạch Giá đạt 98,42%... 
3 Công văn số 919-CV/TU, ngày 13-10-2009 về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW, ngày 22-7-2009 của Bộ Chính trị 

(Khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang, lễ hội; Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 01-4-2011 về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27-7-

2010 của Ban Bí thư “về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; 

Chương trình hành động số 36-CTr/TU, ngày 14-10-2008 thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 

của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Công văn 

số 1248-CV/TU, ngày 21-4-2015 về chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư 

(khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Kế hoạch số 26-

KH/TU, ngày 25-4-2016 về thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 09-01-2016 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu 

công nghiệp, khu chế xuất; Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 20-9-2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị (khóa XII) về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chương 

trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 06-02-2017 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng…  

   Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện như: Kế hoạch số 60/KH-

UBND, ngày 28-4-2017 thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 27-6-2017 bảo vệ, tôn tạo, 

phát huy các giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với di tích 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND, ngày 01-3-2018 quy định 

quản lý di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 55/KH-UBND, 

ngày 21-3-2018 triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 1125/QĐ-UBND, ngày 14-5-2018 phê duyệt Đề án “Bảo 

tồn và phát huy Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020”;... 
4 Theo Báo cáo số 100-BC/ĐKT, ngày 04-5-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra việc thực hiện 

Nghị quyết 33 của Hội nghị  Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín khóa XI và Chương trình hành động 

số 53-CTr/TU, ngày 27-8-2014 của Tỉnh ủy “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước” và Thông báo kết luận số 1000-TB/TU, ngày 13-6-2017 về kết luận của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

và Chương trình hành động số 53-CTr/TU, ngày 27-8-2014 của Tỉnh ủy “về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”: Năm 2017, đã kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy 

Vĩnh Thuận, Tân Hiệp, Gò Quao, Thị ủy Hà Tiên, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao, Chi bộ Hội Văn học Nghệ 

thuật. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 9-2014 đến tháng 12-2016. 
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2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-

NQ/TW, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện, thành ủy, 

các sở, ban ngành liên quan báo cáo và tổ chức sơ kết, kết quả có 15/15 huyện, 

thành ủy đã tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình 

hành động của Tỉnh ủy. 

Tuy nhiên, việc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 53-

CTr/TU của Tỉnh ủy ở một số địa phương, đơn vị thiếu thường xuyên, chưa sâu 

rộng, nhận thức về văn hóa của một số cấp ủy, chính quyền và một bộ phận cán bộ, 

đảng viên chưa đồng đều. Công tác lãnh đạo, quản lý, theo dõi, kiểm tra, sơ kết có 

mặt chưa tốt. 

2. Công tác tuyên truyền  

Các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền với nhiều hình 

thức đa dạng, phong phú nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng 

viên và nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong thời 

kỳ mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, hội viên, người lao 

động trong tỉnh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông định hướng tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, các cơ quan báo chí xây dựng chuyên 

trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng tin bài phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp 

ứng nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân(5). Đẩy mạnh tuyên truyền bằng các 

hình thức, như lồng ghép vào hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt 

chính trị,... đặc biệt là qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật(6) góp phần nâng cao 

nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Ngoài ra, 

lực lượng làm công tác đấu tranh trên không gian mạng cũng thể hiện rõ vai trò 

xung kích, là vũ khí sắc bén để tuyên truyền đấu tranh chống lại những luận điệu 

tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, các quan điểm sai trái, 

lệch lạc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần củng cố, nâng cao lòng tin của 

nhân dân đối với Đảng và chế độ. 

Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết ở một số nơi còn hình 

thức, hiệu quả chưa cao; nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa 

                                           
5 Báo Kiên Giang đã tuyên truyền trên 630 tin, bài, ảnh; mở chuyên mục “TDĐKXDĐSVH”; duy trì thường xuyên 

trang văn hóa, VHNT trên báo vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền 

trên 2.500 tin, bài; mở chuyên mục Văn hóa và Thể thao, Tạp chí VHNT 2 lần/tháng. 
6 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Đoàn Nghệ thuật Khmer, Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang, Trung 

tâm Văn hóa Thể thao (Du lịch) các huyện, thành phố lồng ghép nội dung, tuyên truyền hàng trăm chương trình 

biểu diễn, chiếu phim lưu động. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 5 liên hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng và 

thông tin cổ động. 
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đối với đời sống xã hội ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, chưa sâu 

sắc, chưa chú trọng đúng mức việc phổ biến Nghị quyết ra quần chúng. 

 

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW 

1. Việc thực hiện 6 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 

1.1. Về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện  

Để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai 

thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, dân số-gia đình-trẻ 

em, văn học nghệ thuật, phong trào thể dục-thể thao,… Đồng thời, chỉ đạo gắn với 

thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 

khóa XII về xây dựng Đảng, xác định đây là một trong những nội dung để đánh 

giá, phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm. Công tác bình xét các 

danh hiệu văn hóa ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn. Việc giáo dục truyền thống 

đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam được cộng đồng quan tâm. 

Công tác chăm lo xây dựng con người được quan tâm, nhất là thế hệ trẻ 

được chăm lo phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, nhân cách, hướng tới chân-

thiện-mỹ, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của 

mỗi người đối với bản thân, gia đình và xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chỉ đạo xây dựng quy tắc ứng xử 

trong cộng đồng, cơ quan thực hiện khá tốt. Phong trào học tập, lao động, sáng tạo 

tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực(7). Hoạt động văn học 

nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ đã phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực trong các 

hoạt động sáng tác và có nhiều tác phẩm chất lượng, đạt giải thưởng cao(8), góp 

phần tích cực vào công tác quảng bá, giới thiệu về vùng đất, lịch sử, con người 

Kiên Giang với bạn bè trong và ngoài nước. Phong trào văn nghệ quần chúng, thu 

hút ngày càng đông cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, phục vụ 

có hiệu quả các sự kiện chính trị của địa phương, góp phần định hướng tư tưởng, 

thẩm mỹ cho nhân dân(9). 

Quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào 

tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học(10). Đội ngũ 

                                           
7 Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ V (năm 2014-2015) có 28 giải pháp, lần thứ VI (2016-2017) có 73 giải 

pháp đăng ký tham gia. 
8 Trung tâm VH tỉnh đạt 180 huy chương, giấy khen, bằng khen, 02 huân chương lao động hạng III; Đoàn Nghệ 

thuật Khmer đạt được 17 huy chương các loại (HCV 04, HCB 13) và 06 bằng khen; Hội VHNT đạt được 146 giải 

thưởng (từ giải C trở lên), lĩnh vực nhiếp ảnh được công nhận là 1 trong 3 đơn vị dẫn đầu 3 năm liền tại khu vực 

Đồng bằng Sông Cửu Long, lĩnh vực sân khấu đạt được 03 huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu cải lương toàn 

quốc; Hội VHNT thuật tỉnh đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền, được Ủy ban Liên hiệp VHNT thuật Việt Nam 

tặng Cờ)... 
9  Hằng năm, tổ chức hàng trăm buổi sinh hoạt văn nghệ quần chúng, liên hoan, hội thi, hội diễn. 
10 Toàn tỉnh có 237 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 35,16% (tăng 25 trường); 602 trường đạt chuẩn xanh-sạch-đẹp và 

an toàn, chiếm 89,31%; có 360 trường được công nhận”Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt 53,41%; 

Hiện có 276 cơ sở giáo dục (MN 75, TH 109, THCS 69, THPT 21) đã được kiểm tra công nhận đạt tiêu chuẩn 
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giáo viên đạt chuẩn trên 99%. Đào tạo đội ngũ trí thức chất lượng cao được quan 

tâm, số người có trình độ từ đại học trở lên chiếm 2,05% dân số(11). Coi trọng việc 

giảng dạy và học tập đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục truyền thống lịch sử, 

cách mạng; giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống, kỹ năng sống, pháp luật và ý thức 

trách nhiệm công dân cho học sinh ở các cấp học; thông qua các cuộc thi, các hoạt 

động ngoại khóa... đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, giúp học sinh nâng cao ý thức, 

góp phần xây dựng con người mới(12).  

Việc giáo dục thể chất được quan tâm chỉ đạo, phong trào “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong 

cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên(13). Các hoạt 

động thể dục thể thao được tổ chức nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của 

địa phương, đất nước(14). Tỷ lệ người dân tham gia rèn luyện sức khỏe ngày càng 

tăng, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27%. Tham 

gia thể thao thành tích cao đạt được nhiều giải thứ hạng trong khu vực, toàn quốc 

và quốc tế(15).  

Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, hành vi tiêu cực ảnh 

hưởng xấu đến nền văn hóa, làm tha hóa con người được quan tâm thực hiện. Sau 

khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận số 213-TB/TW, 

ngày 02-01-2009 về “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ 

thuật” và Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27-7-2010 về “Chống sự xâm nhập của các 

sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”, các cấp ủy đảng, chính 

quyền đã tập trung tuyên truyền để cán bộ và nhân dân nhận biết thủ đoạn chống 

phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng-văn hóa; tăng cường công tác 

phối hợp, cung cấp thông tin, thường xuyên theo dõi tình hình. Công tác giáo dục 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ luôn được các cấp ủy 

đảng, chính quyền chú trọng; thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 

2015-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND, ngày 24-

12-2015 triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho thanh niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Các cấp bộ Đoàn trong 

tỉnh tăng cường các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 

thanh thiếu niên và nhi đồng bằng việc tập trung nâng cao chất lượng tổ chức các 

phong trào hành động cách mạng như “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-

                                                                                                                                        
chất lượng giáo dục, đạt 40,94%, tăng 81 đơn vị so với cùng kỳ năm 2017. So với đầu nhiệm kỳ tăng 63 trường, 

140 điểm trường, tăng 81 trường đạt chuẩn quốc gia và 162 trường xanh, sạch, đẹp. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 

THPT giai đoạn từ  2011-2014 đạt 97,3%, tăng 22,76%. Năm 2018, đạt 97,88%. 
11 Năm 2012 số người có trình độ từ đại học trở lên chiếm 1,58% dân số tỉnh; năm 2014 số người có trình độ từ đại 

học trở lên chiếm 1,79% dân số tỉnh. 
12 Như tìm hiểu về văn hóa, truyền thống lịch sử địa phương, kỹ năng tham gia giao thông... 
13 Năm 2018: 143/145 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe 

toàn dân, với 124.200/1.792.594 số dân tham gia (đạt 6,92%, tăng 0,06% so với năm 2017). 
14 Đại hội thể dục thể thao các cấp; ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer hằng năm. 
15 Tham gia thi đấu 63 giải khu vực, toàn quốc, quốc tế; đạt 97 HC các loại (trong đó, 27 HC vàng, 30 HC bạc, 40 

HC đồng); có 05 VĐV đạt đẳng cấp Kiện tướng quốc tế, 13 vận động viên đạt cấp I quốc gia, 13 VĐV đạt đẳng 

cấp Kiện tướng quốc gia.  
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xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, 

“Thanh niên tình nguyện”(16); tổ chức nhiều hội trại văn hóa, hoạt động trải 

nghiệm, văn nghệ, thể thao đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục, rèn 

luyện, bồi dưỡng tâm hồn, lý tưởng cách mạng, lối sống, ý thức trách nhiệm của 

thanh thiếu niên, nhi đồng đối với gia đình và xã hội. 

Tuy nhiên, việc xây dựng con người trong giai đoạn cách mạng mới gắn với 

học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển biến còn 

chậm. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển văn hóa-xã hội. Đạo lý, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam chưa 

được chú trọng giữ gìn và phát huy đúng mức; một bộ phận cán bộ, đảng viên và 

nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm 

chất đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật chưa cao, nhận thức chưa đầy đủ về 

các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, 

nhất là trên mạng xã hội. Sự xâm nhập của văn hóa phẩm độc hại và hiện tượng lai 

căng, sùng bái văn hóa nước ngoài còn tồn tại trong một bộ phận giới trẻ, dẫn đến 

có biểu hiện coi thường thuần phong, mỹ tục và các giá trị văn hóa truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc. 

1.2. Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh 

Cùng với việc xây dựng và đào tạo con người, việc xây dựng môi trường 

văn hóa lành mạnh, chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình văn hóa được các cấp ủy 

đảng, chính quyền địa phương quan tâm, xem đó là nhiệm vụ thường xuyên. Tỉnh 

ủy tăng cường chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH 

gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo Kết luận số 51-KL/TW, ngày 

22-7-2009 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12-

01-1998 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. 

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, tính 

dân chủ và vai trò tự quản cộng đồng được phát huy; kỷ cương, pháp luật, trật tự 

xã hội được giữ vững, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, cảnh quan môi trường 

xanh, sạch, đẹp được quan tâm xây dựng; các giá trị văn hóa truyền thống, phong 

tục tập quán tốt đẹp được giữ gìn và phát huy; phong trào xây dựng gia đình hạnh 

phúc, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, hướng về cội nguồn, 

công tác đền ơn đáp nghĩa(17), từ thiện, nhân đạo, giảm nghèo(18), khuyến học, 

                                           
16 Qua 02 năm triển khai thực hiện, các cấp bộ Đoàn đã trồng được 16.480 cây xanh, thu gom trên 05 tấn rác thải; 

thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.308 người, tổng trị giá trên 150 triệu đồng, với sự tham gia 

của 95 lượt y, bác sỹ trẻ; tặng 734 suất quà cho học sinh, sinh viên nghèo, trị giá 67,5 triệu đồng; toàn tỉnh tặng 

557 suất quà cho gia đình chính sách, người có công và ngư dân nghèo trị giá 134,2 triệu đồng. Ngoài ra việc đảm 

nhận các công trình, phần việc thanh niên liên quan đến việc tu sửa đường giao thông, các công trình công cộng 

và xây nhà cho gia đình chính sách cũng được các đơn vị đẩy mạnh. 

Các phong trào thanh niên khác cũng được triển khai mạnh mẽ, nhằm động viên đoàn viên thanh niên tham gia 

thực hiện nghĩa vụ quân sự, hàng năm các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tặng sổ tiết 

kiệm và các phần quà cho các tân binh với tổng trị giá 500 triệu đồng; hàng năm tổ chức ngày hội “Tư vấn hướng 

nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên” với sự có mặt của gần 1.500 lượt đoàn viên thanh niên và trên 20 

doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tuyển dụng lao động trực tiếp tại chương trình. 
17 Đến nay có 145/145 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt 6 chuẩn về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.  
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khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các phong trào thi đua yêu nước(19) đã trở 

thành phong trào quần chúng rộng rãi, góp phần phát triển văn hóa-xã hội, củng cố 

vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phong trào TDĐKXDĐSVH đạt được 

nhiều kết quả, toàn tỉnh hiện có 367.788/403.034 hộ gia đình văn hóa (chiếm 

91,25%); có 884/957 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa (chiếm 92,37%); có 49/117 xã 

đạt chuẩn văn hóa (chiếm 41,88%); có 1.695/1.836 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa (chiếm 93,32%)(20). Xây dựng được 136 câu lạc bộ gia đình phát 

triển bền vững (năm 2015, có 115 câu lạc bộ). Thông qua công tác xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hình thành nhiều mô hình 

thiết thực, hiệu quả(21).  

Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Việc khai thác, 

phát huy thế mạnh các di sản văn hóa kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ được 

đẩy mạnh; hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, sức khỏe, thể lực cho nhân dân(22)... đã 

                                                                                                                                        
Tính đến tháng 6-2018, Kiên Giang có hơn 112.000 người có công với cách mạng, đã được công nhận, hưởng chế 

độ (trong đó có 1.456 bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trên 15.000 liệt sĩ và hơn 10.000 thương binh, bệnh binh). Tỉnh 

cũng đã hoàn thành công tác điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ với hơn 10.600 liệt sĩ, 19.924 mộ 

liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. 
18 Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 8,84% năm 2010 xuống còn 4,14% vào năm 2018 (trong đồng bào dân tộc giảm từ 

18,53% năm 2010 xuống còn 5,2% năm 2018). Hằng năm giải quyết việc làm cho trên 33.000 lao động. Đầu tư 

điện cho vùng có đông đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa với tổng kinh phí 198 tỷ đồng; xây dựng được 48 lò 

hỏa táng ở các chùa Khmer với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng... 
19 Ngành giáo dục:“Dạy tốt, học tốt” gắn với Cuộc vận động “Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”; Đoàn Thanh 

niên: “Thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước”; Hội Liên hiệp Phụ nữ: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng 

tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Hội Nông dân: “Nông dân thi đua sản xuất 

kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; Mặt trận Tổ quốc: “Đền ơn 

đáp nghĩa”, “Quỹ vì người nghèo”; Hội Cựu chiến binh: “Thi đua làm kinh tế giỏi, xóa đói giảm nghèo, tham gia 

xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền”; Ủy ban đoàn kết Công giáo: “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống 

mới ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo”; Hội Khuyến học: “xây dựng xã hội học tập”; ngành y tế: ”Thi đua 

chăm sóc bệnh nhân, tích cực thực hiện 12 điều y đức”; Liên đoàn Lao động: “Thi đua lao động giỏi, lao động 

sáng tạo”;…  
20 Năm 2000, tỉnh có 92.841 gia đình văn hóa (chiếm 31,21% so tổng số gia đình), không có ấp, xã nào đạt chuẩn 

VH; năm 2015, toàn tỉnh có 88,35% gia đình đạt chuẩn VH; 89,24% ấp, khu phố VH; 22,06% xã, phường, thị 

trấn đạt chuẩn VH; 91,87% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn VH; 2,54% xã nông thôn mới đạt chuẩn 

VH... 
21 Như “Khu dân cư 4 không” (không tội phạm, ma túy, không mại dâm, tệ nạn xã hội) ở ấp Kinh 5 xã Tân Hiệp A, 

“Mô hình đội nữ dân phòng” ở ấp Tân Hòa B, xã Tân Hiệp B huyện Tân Hiệp; “Khu dân cư phòng, chống lây 

nhiễm HIV/AIDS” ở khu phố 2 phường, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá và ấp Đông Thành, xã Thạnh Đông A, 

huyện Tân Hiệp; “Mô hình thanh niên Công giáo phòng, chống tội phạm” ở ấp Tân Phát A, xã Tân Hiệp B và 

“Mô hình Đội xe hon đa ôm phòng, chống trộm cướp” ở xã Tân Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp và thị trấn 

Kiên Lương, huyện Kiên Lương; “Mô hình tổ nhân dân tự quản không tội phạm, ma túy, mại dâm” ở phường 

Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá; “Mô hình không có con, em phạm tội và tệ nạn xã hội” ở ấp Bình Thuận, xã Bình 

Sơn, Hòn Đất; “Khu dân cư không có người vi phạm pháp luật”, “Khu dân cư ba không, ba có”, “Khu dân cư văn 

hóa lồng ghép với các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới”, bảo vệ môi trường của huyện 

An Minh... 
22 Đến nay, toàn tỉnh có 8/15 Trung tâm VHTT huyện, thành phố, trong đó có 5/15 Trung tâm được xây dựng tương 

đối hoàn chỉnh; 60/145 Trung tâm văn hóa xã, phường (tăng 42 Trung tâm so 2015), 02 nhà văn hóa ở 02 xã đặc 

biệt khó khăn; 02 thư viện vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc; 139/957 nhà văn hóa gắn với trụ sở làm việc 

của các ấp, khu phố trong chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng mới Nhà thi đấu đa năng cấp tỉnh 

(tổng vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng) và Thư viện tỉnh (vốn đầu tư khoảng 45 tỷ đồng), với trên 130  ngàn bản 

sách; 13/15 Thư viện  huyện, thành phố; 136/145 điểm Bưu điện văn hóa xã; trên 100 phòng, điểm đọc sách xã, 

ấp, tủ sách gia đình và một số chùa Khmer với gần 200.000 bản sách; 02 Bảo tàng (01 của Nhà nước, 01 của tư 

nhân với hơn 20 ngàn hiện vật); gần 200 tổ, đội, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, đờn ca tài tử; 02 đoàn nghệ thuật 

chuyên nghiệp; 544 cơ sở tập luyện thể thao các môn, đa số là của tư nhân đầu tư, khai thác (trị giá hàng trăm tỷ 

đồng)...  
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tạo nên sự chuyển biến về nhận thức trong nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể chính trị-xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham 

gia thực hiện phong trào, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Trong giai đoạn 2016-2018, tỉnh Kiên Giang 

tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, 

điện, trường học, các thiết chế văn hóa gắn liền với Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, 

giảm nghèo,… diện mạo vùng nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân được cải thiện, nâng lên đáng kể, từng bước giảm dần khoảng cách giàu nghèo 

giữa thành thị và nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 58/117 xã và huyện Tân Hiệp 

đạt chuẩn nông thôn mới(23). 

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa ở 

cơ sở từng lúc, từng nơi chuyển biến còn chậm; mức hưởng thụ văn hóa của nhân 

dân có nâng lên nhưng chưa cao, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 

vùng đồng bào dân tộc. Hệ thống thiết chế văn hóa chưa đồng bộ và xuống cấp. 

Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” ở các cấp tuy có bước phát triển nhưng chưa đồng đều, sự phối hợp 

giữa các ban ngành trong chỉ đạo từng lúc, từng nơi còn hạn chế; công tác bình xét 

các danh hiệu văn hóa một số nơi thực hiện chưa nghiêm túc, chặt chẽ. Nguồn lực 

đầu tư cho việc xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế, ý thức bảo vệ môi 

trường của một bộ phận nhân dân còn kém,… 

1.3. Về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế 

Xác định xây dựng văn hóa trong chính trị là nhân tố quan trọng để xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hằng năm, các cấp ủy, tổ chức 

đảng quan tâm thực hiện công tác xây dựng văn hóa trong chính trị gắn liền với 

việc đánh giá, sơ kết việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa 

XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các 

cấp và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị(24), xem đây là một trong bốn nội dung của công tác xây dựng Đảng và trở thành 

                                           
23 Theo quy hoạch, toàn tỉnh 118 xã, bình quân đạt 16 tiêu chí/xã và huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí nông thôn mới. 

Tổng vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 hơn 7.524 tỷ đồng; 

thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2018 gần 43 triệu đồng/người, tăng 1,45 lần so với năm 2015 (mức 

thu nhập bình quân xã đạt cao nhất 60 triệu đồng, trung bình xã có thu nhập khá từ 43,9 đến 53,7 triệu đồng, gồm 

các huyện Phú Quốc, Kiên Hải, Hà Tiên, Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng); tỷ lệ lao động qua đào tạo có 

bằng cấp, chứng chỉ ước 48%. 
24 Qua 05 năm đã biểu dương, khen thưởng cho 11.090 cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt việc nêu gương. 

Kế hoạch của Tỉnh ủy, xác định Chủ đề các năm trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị:  

Năm 2011 và 2012 học tập chuyên đề chung cho toàn khóa “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân 

dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. 

Năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu 

gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. 

Năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ 

nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. 

Năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân 

dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. 
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công việc thường xuyên(25). Tỉnh ủy chỉ đạo đưa nội dung xây dựng cơ quan, đơn 

vị, gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đạt chuẩn văn hóa là một 

trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng 

năm. Các cấp, các ngành cụ thể hóa thành nội quy, quy chế, quy định, chuẩn mực 

về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có 

phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tận tụy, “hết lòng, hết sức phụng sự tổ 

quốc, phục vụ nhân dân”, có ý thức tôn trọng pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, 

kỷ cương. Thực hiện tốt việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, 

đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định 

số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị. 

Việc xây dựng văn hóa trong kinh tế được đẩy mạnh thực hiện, nhất là việc 

cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt cho doanh nhân, 

doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế. Nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, giữ 

chữ tín, cạnh tranh lành mạnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tiếp 

cận và trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng, kết nối giữa nhà sản xuất với nhà 

phân phối; phát động các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương tôn vinh các 

doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện tốt các nghĩa vụ đóng 

góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, nhất 

là đối với gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã làm thay đổi 

nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc mua sắm, tiêu 

dùng hàng Việt; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thu mua 

các sản phẩm của nông dân, tổ chức các chương trình “Đưa hàng Việt về nông 

thôn, biên giới, hải đảo”... qua đó, các doanh nghiệp đổi mới công tác quản lý, 

nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống phân phối, vươn lên 

dần chiếm lĩnh thị trường nội địa. 

Tuy nhiên, việc xây dựng văn hóa trong chính trị ở một số cơ sở Đảng chưa 

được giám sát, theo dõi chặt chẽ; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật sự 

gương mẫu, tình trạng đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm về đạo đức, lối 

sống, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước bị xử lý kỷ luật, làm ảnh hưởng 

đến uy tín của Đảng, giảm lòng tin trong nhân dân vẫn còn xảy ra. Các biểu hiện 

thiếu văn minh trong kinh doanh cũng ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. 

 

                                                                                                                                        
Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề có tính chất 

xuyên suốt toàn khóa). 

Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. 

Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong 

công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. 

Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân 

dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. 

Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc;          

xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. 
25 Qua điều tra có 89,1%% ý kiến cho rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã 

trở thành công việc thường xuyên. 
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1.4. Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa 

Trong nhiều năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần 

chúng được đẩy mạnh; đã khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo 

trong việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở.  

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, đề 

án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ giáo dục truyền thống 

và phát triển kinh tế gắn với phát triển du lịch(26). Các di tích lịch sử, văn hóa, 

thắng cảnh được quan tâm sửa chữa, tôn tạo, công nhận các di tích lịch sử-văn hóa 

cấp tỉnh, cấp quốc gia(27),... Các di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội văn hóa 

truyền thống được khôi phục, bảo tồn phát huy hiệu quả(28), đặc biệt là Lễ hội 

truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tổ chức ngày càng quy mô và 

mang tính xã hội hóa cao(29). Việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc thiểu số 

cũng được quan tâm(30). 

Công tác phát triển văn học, nghệ thuật, phát triển đội ngũ văn nghệ sỹ 

được quan tâm thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tích cực chỉ 

đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16-6-2008 của Bộ 

Chính trị (Khóa IX) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong 

thời kỳ mới”. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và 

                                           
26 Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 27-02-2013 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 

2020; Nghị quyết số 03-NQTU, ngày 16-11-2017 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch 

đến năm 2020 và định hướng đến 2030; Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 27-6-2017 bảo vệ, tôn tạo, phát huy 

các giá trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với di tích trên địa 

bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND, ngày 01-3-2018 quy định quản lý 

di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND, 

ngày 01-3-2018 về việc Quy định quản lý di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang; Quyết định số 1125/QĐ-UBND, ngày 14-5-2018 phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy Nghệ thuật đờn ca 

tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020”;... 
27 Trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc; di tích đền thờ họ 

Mạc; di tích lịch sử Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Ràng; di tích mộ và đình Nguyễn Trung Trực; mộ Hội 

đồng Suông; di tích lịch sử văn hóa đình thần Vĩnh Tuy; di tích lịch sử- văn hóa chùa Xẻo Cạn; di tích lịch sử 

cách mạng căn cứ Ban An ninh Khu 9 (Giai đoạn 2010-2015 có 13 di tích đã được trùng tu với tổng kinh phí đầu 

tư là 66,4 tỷ đồng; trong đó, Trung ương đầu tư là 47 tỷ đồng, ngân sách tỉnh đầu tư là 12 tỷ đồng và nhân dân 

đóng góp 7,4 tỷ đồng). Nâng tổng số di tích được xếp hạng tính đến nay là 56 di tích gồm 01 di tích quốc gia đặc 

biệt, 21 di tích cấp quốc gia và 34 di tích cấp tỉnh, như: tượng đài tù binh cộng sản Việt Nam-Phú Quốc, tượng đài 

chiến thắng Hòn Đất, tượng đài Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực, tượng đài danh nhân Mạc Cửu, tượng đài 

danh nhân Thoại Ngọc Hầu, bia kỷ niệm nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh và một số bia kỷ 

niệm nơi Tỉnh ủy đóng căn cứ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (năm 2010, có 40 di tích được xếp hạng;            

năm 2015, có 52 di tích được xếp hạng- trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 21 di tích cấp quốc gia và 30 

di tích cấp tỉnh). 
28 Giai đoạn 2016-2020 lập hồ sơ khoa học 6 di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn-huyện Kiên 

Hải; Lễ hội Ok Om Bok-huyện Gò Quao; Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực-thành phố 

Rạch Giá; Lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các-thành phố Hà Tiên; đồng thời đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch công nhận 02 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực 

và Lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các. 
29 Từ năm 2016 đến nay bình quân mỗi năm tiếp nhận trên 100 tấn gạo, 10 tấn đậu nành, 360 tấn rau củ quả, 

1.000m3 củi. Phục vụ tiếp đãi khách hành hương về dự Lễ hội ước tính có khoảng 1.300 đoàn đăng ký đến 

viếng/năm. Tổng cộng phục vụ trên 01 triệu lượt khách đến chiêm bái và dùng cơm miễn phí… Lễ hội Anh hùng 

dân tộc Nguyễn Trung Trực đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội là Di sản văn hóa phi vật 

thể quốc gia. 
30 Hỗ trợ đầu tư đóng mới 23 ghe ngo và trang bị 08 dàn nhạc ngũ âm cho các chùa Khmer trị giá trên 2,5 tỷ đồng, 

Lễ hội Ok-Om-Bok ở huyện Gò Quao đã được nâng lên thành “Ngày hội Văn hóa-Thể thao Dân tộc cấp tỉnh”. 
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nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật được nâng 

lên; khuyến khích sáng tạo, bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng của các tác 

phẩm, góp ý phê bình những lệch lạc, hạn chế; sự quan tâm đầu tư cho hoạt động 

văn học nghệ thuật khá hơn trước(31); Tạp chí Chiêu Anh Các được cải tiến về mặt 

hình thức, từng bước nâng lên chất lượng về mặt nội dung, được bạn đọc đánh giá 

cao. Hội đã có nhiều cố gắng phối hợp với Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh truyền 

hình Kiên Giang trong việc quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật. Ngoài ra, 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh thường xuyên tổ chức chương trình giới thiệu tác giả, 

tác phẩm; phối hợp tổ chức tốt các cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự, 

tuyên truyền cổ động các sự kiện chính trị quan trọng(32). Phong trào văn nghệ quần 

chúng cũng có bước phát triển(33), thu hút ngày càng đông cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân tham gia, phục vụ có hiệu quả các sự kiện chính trị của địa 

phương, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của các tầng lớp nhân dân, 

góp phần bảo tồn, giữ gìn phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống ở Nam bộ(34); 

hoạt động văn nghệ quần chúng Khmer được quan tâm, hằng năm đều tổ chức các 

hội thi, hội diễn… ở một số địa phương, cơ sở(35). 

Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong thời gian qua có nhiều chuyển biến 

tiến bộ, kịp thời định hướng tư tưởng, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp, 

nhạy cảm được dư luận quan tâm. Hoạt động báo chí trong tỉnh thực hiện tốt chức 

năng thông tin, phản ánh, định hướng dư luận... góp phần tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng 

lớp nhân dân. Kịp thời biểu dương những nhân tố mới, nêu gương người tốt, việc 

tốt; cổ vũ và động viên các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên tuyên 

truyền, giới thiệu các mô hình mới có hiệu quả, cách làm hay ở các lĩnh vực kinh 

tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; các vấn đề bức xúc 

trong tỉnh được báo chí phản ánh một cách khách quan; hoạt động đúng định 

hướng, đúng pháp luật, đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt chức năng vừa là tiếng 

nói của đảng bộ, chính quyền, vừa là diễn đàn của nhân dân.  

Tuy nhiên, chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa cao; 

công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa chưa được quan tâm 

đúng mức; các loại hình nghệ thuật mang bản sắc văn hóa truyền thống được khôi 

phục và phát triển nhưng chưa nhiều; các thiết chế văn hóa cơ sở chưa phát huy 

được hiệu quả. Các hoạt động văn học nghệ thuật có duy trì nhưng vẫn còn ít, chất 

                                           
31 Từ năm 2011 đến nay, Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang được đầu tư khoảng 2 tỷ đồng/năm để thực hiện các 

chương trình nghệ thuật. Đoàn Nghệ thuật Khmer hằng năm cũng được đầu tư, hỗ trợ kinh phí; hỗ trợ hoạt động 

sáng tạo tác phẩm, công trình văn học-nghệ thuật mỗi năm 450 triệu đồng từ nguồn kinh phí Trung ương theo 

Quyết định số 369/QĐ-TTg, ngày 14-3-2011 và Quyết định số 650/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
32 Báo Kiên Giang có trang văn hóa nghệ thuật mỗi tuần một kỳ; Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang có Tạp 

chí Văn học Nghệ thuật 02 tháng một kỳ, bình quân mỗi năm có từ 04 đến 06 đầu sách được xuất bản; tổ chức từ 

02-04 cuộc trưng bày, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật... 
33 Trên địa bàn tỉnh có 15 đội tuyên truyền văn nghệ quần chúng cấp huyện, trên 100 đội văn nghệ quần chúng cấp 

xã, khối cơ quan, trường học, các lực lượng vũ trang; có 157 câu lạc bộ, đội, nhóm đờn ca tài tử với hơn 1.700 

người tham gia sinh hoạt, trong đó có khoảng 10% câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ hằng tháng... 
34 Thành lập Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ đờn ca tài tử cấp tỉnh; tất cả các huyện, thành phố đều có câu lạc bộ đờn 

ca tài tử và duy trì hoạt động hiệu quả. Trung tâm Văn hóa, Trường Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh, các câu lạc bộ 

thường xuyên tổ chức các lớp truyền dạy đờn ca tài tử. Bước đầu sưu tầm được bản “dây đờn Rạch Giá”.  
35 Như huyện Gò Quao, Hòn Đất, Giồng Riềng, An Biên… 
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lượng hiệu quả có mặt chưa cao, chưa có nhiều tác giả, tác phẩm tiêu biểu; công 

tác phê bình văn học nghệ thuật vẫn còn là khâu hạn chế. Sự phối hợp giữa Hội 

Văn học-Nghệ thuật với Sở Văn hóa-Thể thao và các cơ quan báo, đài trong việc 

quảng bá, giới thiệu tác phẩm chưa tốt và còn ít. Chế độ nhuận bút, đãi ngộ cho 

văn nghệ sĩ còn thấp, thiếu tính động viên, khuyến khích. Công tác cán bộ chưa 

đáp ứng yêu cầu phát triển văn học-nghệ thuật trong tình hình mới; chính sách đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ từng lúc chưa thỏa đáng, bồi dưỡng tài năng 

còn ít. Nhận thức và sự nhạy bén chính trị của một bộ phận cán bộ, phóng viên, 

cộng tác viên còn hạn chế, nhất là đấu tranh trên không gian mạng. Thiếu những 

bài viết sắc bén phản bác lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực 

thù địch, trong khi môi trường mạng xã hội nổi lên nhiều vấn đề phức tạp, tác động 

đến nhiều lứa tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các động thái chuẩn bị cho giải thưởng 

văn học nghệ thuật cấp tỉnh còn chậm. 

1.5. Về phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị 

trường văn hóa 

Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tiên tiến 

để nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa, du lịch. Công tác quảng bá cũng được 

quan tâm, đưa thông tin lên website, phối hợp với báo chí, Đài truyền hình Trung 

ương và địa phương thường xuyên tuyên truyền về các sản phẩm mang đậm bản 

sắc văn hóa dân tộc và địa phương đến với công chúng.  

Nhiều dự án về dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí tiếp tục được đầu tư 

xây dựng đưa vào khai thác; đã hình thành các đơn vị, công ty tổ chức sự kiện, 

quảng cáo bước đầu hoạt động có hiệu quả, thu hút du khách; tổng lượng khách du 

lịch năm 2018 đạt trên 7,7 triệu lượt. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, lễ 

hội tạo được ấn tượng sâu sắc, giới thiệu những giá trị văn hóa, tài nguyên và hình 

ảnh về Kiên Giang đến cộng đồng, bạn bè trong và ngoài nước, thu hút khách du 

lịch đến tham quan và trải nghiệm, tập trung tại huyện Phú Quốc, thành phố Rạch 

Giá, Hà Tiên và một số vùng phụ cận(36). Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại trong 

lĩnh vực thông tin, truyền thông là điều kiện để phát triển thông tin trong tình hình 

mới. Ngoài ra, một số nghề thủ công mới được hình thành(37) và nghề truyền thống 

ở một số địa phương trong tỉnh được bảo tồn(38), tạo điều kiện tiếp cận thị trường, 

nhất là trong lĩnh vực du lịch. 

                                           
36 Các lễ hội tiêu biểu của tỉnh nhằm tôn vinh di sản văn hóa, truyền thống lịch sử, cách mạng, đồng thời phục vụ 

cho phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, gồm: kỷ niệm Ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân Phan Thị Ràng (từ ngày 08 đến 09-01)-Hòn Đất; kỷ niệm Ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các-Hà Tiên 

(ngày 13 đến 15-01 âm lịch); Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương (từ ngày 09 đến 10-3 âm lịch)-Tân Hiệp; Lễ giỗ 4 vị 

sư liệt sĩ-Châu Thành (ngày 10-6); Lễ giỗ Đức khai trấn Mạc Cửu (từ ngày 25 đến 27-5 âm lịch)-Hà Tiên; Lễ 

tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc (ngày 27-

7); Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (từ ngày 26 đến 28-8 âm lịch)-Rạch Giá; Lễ hội kỷ 

niệm Ngày hy sinh của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, (từ ngày 11 đến 12-10)-Giồng 

Riềng. Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer tỉnh (từ ngày 14 đến 16-10 âm lịch)-Gò Quao; Lễ hội Nghinh 

Ông-Lại Sơn-Kiên Hải (từ ngày 14 đến ngày 16-10 âm lịch),... 
37 Các sản phẩm thủ công được làm ra từ Lục bình, cỏ Bàng. 
38 Bước đầu khảo sát bảo tồn một số loại hình mang đậm nét đặc thù của Kiên Giang như: nghề dệt chiếu Tà Niên 

(Châu Thành), nghề nặn nồi đất (Hòn Đất), nước mắm (Phú Quốc) và nghiên cứu phục hồi “dây đờn Rạch Giá”. 
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Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao ý 

thức tôn trọng sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan khi khai thác, sử dụng 

tác phẩm văn hóa, sáng tác văn học nghệ thuật. 

Tuy nhiên, công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm nâng cao chất 

lượng, sản phẩm văn hóa hướng đến phát triển công nghiệp văn hóa chưa tương 

xứng, việc thu hút các nguồn lực xã hội để phát triển công nghiệp văn hóa còn hạn 

chế. Công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa chưa phát triển, quy mô còn nhỏ, lẻ. 

Việc khai thác, sử dụng các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho thông tin tuyên 

truyền và văn hóa còn hạn chế. 

1.6. Về hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 

Trong thời gian qua, tỉnh đã tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế 

với các nước Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các tỉnh giáp biên thuộc vương 

quốc Campuchia đã đi vào chiều sâu(39). Công tác đối ngoại thông qua các hoạt 

động văn hóa và công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh địa phương ra nước ngoài 

có bước phát triển và thu được nhiều kết quả tích cực; giới thiệu, quảng bá, nâng 

cao hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Kiên Giang với du khách trong và 

ngoài nước, tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công các sự kiện lễ hội, các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự 

kiện chính trị quan trọng; quy mô, hình thức và nội dung có nhiều đổi mới, đảm 

bảo an toàn, trang trọng, đặc biệt là việc đăng cai tổ chức Chung kết cuộc thi Hoa 

hậu quốc gia năm 2014, Năm Du lịch quốc gia-Phú Quốc-Đồng bằng Sông Cửu 

Long năm 2016, Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2017, cuộc thi Hoa hậu 

Biển Việt Nam toàn cầu năm 2018(40)... Qua đó, góp phần quảng bá về văn hóa 

cũng như hình ảnh của Kiên Giang đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Nhìn 

chung, qua hoạt động xúc tiến, hợp tác quốc tế về du lịch ngày càng có nhiều nhà 

đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư, hợp tác phát triển du lịch tại tỉnh; lượt khách 

quốc tế đến Kiên Giang tăng lên theo từng năm. Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể 

thao và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di 

sản văn hóa giữa các địa phương trong và ngoài nước. 

Tuy nhiên, hoạt động hợp tác trên lĩnh vực văn hóa còn hạn chế. Các sản 

phẩm văn hóa, dịch vụ phục vụ cho du lịch chưa phong phú, đa dạng, chưa gắn sản 

phẩm văn hóa với sản phẩm du lịch; kinh nghiệm tổ chức hoạt động du lịch còn 

hạn chế, tính chuyên nghiệp còn thấp.  

                                           
39 Tổ chức làm việc, giao lưu với 100 đoàn, hơn 2.000 lượt khách quốc tế. 
40 Ngoài ra còn có các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh với các nước, như với Liên bang Nga, Ấn Độ và với các 

đoàn ngoại Nhật Bản, Campuchia; phối hợp với Tổng cục Du lịch đón các đoàn Famtrip từ thị trường Ý, Trung 

Quốc, Ấn Độ, Liên Bang Nga; góp ý, cung cấp thông tin, đề xuất các nội dung hợp tác phát triển du lịch giữa 

Kiên Giang với các nước: Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản; Hội nghị sơ kết kết quả hợp tác giữa tỉnh 

Kiên Giang với các tỉnh của Campuchia. Tiếp tục xúc tiến và hỗ trợ kết nối đường bay mới đến Phú Quốc như 

đường bay từ Anh-Phú Quốc, Quảng Châu-Đà Nẵng-Phú Quốc, Kuala Lumpur-Phú Quốc,... Làm việc với nhiều 

đoàn khảo sát hãng hàng không quốc tế, tranh thủ mở thêm các tuyến đường bay quốc tế, kết nối du lịch đến với 

Phú Quốc và Kiên Giang; phối hợp với Công ty Hàng không (Vương quốc Anh) triển khai chiến dịch quảng bá 

du lịch Phú Quốc, nhân sự kiện Công ty lần đầu tiên mở chuyến bay thẳng đến huyện Phú Quốc. Vận động khách 

du lịch và các nhiếp ảnh chuyên và không chuyên tham gia triển lãm với chủ đề “Đất nước, con người ASEAN”; 

phối hợp với Công ty Hàng không (Vương quốc Anh) triển khai chiến dịch quảng bá du lịch Phú Quốc, nhân sự 

kiện Công ty lần đầu tiên mở chuyến bay thẳng đến huyện Phú Quốc. 
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2. Việc thực hiện 4 giải pháp nêu trong Nghị quyết 

2.1. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa  

Qua việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành 

động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW được các cấp ủy đảng triển 

khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp 

ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn 

hóa trong phát triển kinh tế, xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

của các cấp ủy đảng được quan tâm thường xuyên, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo 

trong Chương trình hành động số 53-CTr/TU của Tỉnh ủy. Các cấp, các ngành đã 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện việc xây dựng văn hóa, con 

người Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đến tận cơ sở. 

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với văn hóa, văn học nghệ 

thuật được nâng lên. Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã quan tâm hơn đối với 

công tác văn học nghệ thuật, báo chí. Từng thời gian có xây dựng kế hoạch thực 

hiện, sơ, tổng kết đánh giá tình hình, định hướng chính trị, tư tưởng trong các hoạt 

động văn hóa, văn học, nghệ thuật và báo chí. Mỗi dịp tết đến, Tỉnh ủy tổ chức họp 

mặt văn nghệ sĩ, phóng viên báo chí, đồng thời giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định 

kỳ phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước cho đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, qua đó định hướng, bảo đảm tính chính 

trị trong hoạt động báo chí và sáng tạo văn học nghệ thuật.  

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ về phát triển văn hóa, văn học-nghệ 

thuật của các cấp ủy đảng, chính quyền từng lúc, từng nơi còn mang tính hình 

thức, chưa chú trọng đúng mức tới chất lượng và hiệu quả.  

2.2. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa 

Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan nhà nước nâng cao hiệu lực, quản lý 

nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, đặc biệt là việc 

tăng cường công tác rà soát, bổ sung ban hành các văn bản quản lý nhà nước về 

văn hóa, du lịch; thành lập Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, 

xây dựng quy chế phối hợp trong việc cấp phép, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tổ 

chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật, quảng cáo sản phẩm hàng hóa, vui chơi giải 

trí nơi công cộng trên địa bàn tỉnh… Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng 

cáo và kinh doanh dịch vụ karaoke từng bước đi vào nề nếp. Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND, ngày 30-6-2017 về tổ chức triển khai thực 

hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày, 10-01-2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo 

hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. 

Những năm qua, tỉnh đã thực hiện khá tốt chương trình mục tiêu quốc gia về văn 

hóa, chú trọng việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nghệ 

thuật kiến trúc có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo, như chùa Phật Lớn, chùa Quan Đế 

(Rạch Giá), chùa Tổng Quản (Gò Quao);... việc đầu tư trang thiết bị phục vụ văn 

hóa cơ sở cũng được quan tâm, đã cấp hơn 100 bộ âm thanh, nhạc cụ, xe chuyên 



15 

 

dùng giúp cho các đội văn nghệ trong tỉnh có điều kiện, phương tiện hoạt động 

phục vụ nhân dân. 

Quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình để chủ 

động trong công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, 

đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, 

xuất bản, đặc biệt trên mạng Internet. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động về 

lĩnh vực văn hóa, việc quản lý và sử dụng di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, quy chế hoạt động của 

các lĩnh vực văn hóa còn hạn chế; pháp luật thiếu đồng bộ, còn chồng chéo; cơ chế 

phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa ở các cấp với chính quyền và 

đoàn thể thiếu chặt chẽ; chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị trong việc sử dụng quyền lực của Nhà nước để xây dựng và phát triển văn 

hóa; chưa coi trọng đúng mức công tác nghiên cứu, tổng kết về quản lý nhà nước 

trong các lĩnh vực văn hóa; đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh chưa ban hành kế hoạch 

tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh 

ủy(41). Kiểm soát trên môi trường mạng còn nhiều hạn chế, nhiều thông tin xấu, độc 

hại phát tán chưa được ngăn chặn kịp thời... 

2.3. Về xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa 

Đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp luôn tích cực, chủ động trong thực hiện 

nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa. Tiến hành rà soát biên chế các đơn vị trực 

thuộc và xây dựng bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020(42); 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở cũng được quan 

tâm(43).  

Việc phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ luôn được quan tâm thực hiện, thông 

qua các hoạt động sáng tạo, các phong trào văn hóa nghệ thuật của cơ sở, phát 

hiện, đào tạo và kết nạp vào tổ chức hội; chú trọng phát triển hội viên trẻ, hội viên 

nữ, hội viên người dân tộc. Tính đến tháng 12-2018, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh 

có 08 phân hội chuyên ngành với 297 hội viên (trong đó có 98 hội viên là đảng 

viên), hội viên quốc gia là 85 hội viên(44). 

                                           
41 Đã thông qua 02 lần, nhưng chưa thống nhất. Hiện UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao nghiên 

cứu, hoàn chỉnh kế hoạch. 
42 Riêng Sở Văn hóa và Thể thao có 136 lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn, dài 

hạn, cao cấp lý luận chính trị 04đ/c, trung cấp lý luận chính trị 27 đ/c, đại học 02 đ/c, sau đại học 12 đ/c. 
43 Ngành văn hóa tổ chức 45 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho lực lượng cán bộ, cộng tác viên làm 

công tác văn hóa trên địa bàn tỉnh, có trên 1.700 học viên tham dự, về các nội dung: phương pháp tổ chức hoạt 

động phong trào, kỹ năng xây dựng đời sống văn hóa, dàn dựng chương trình văn nghệ tổng hợp, kiến thức về 

quản lý di tích, dẫn chương trình, các lớp Thanh nhạc, Múa dân gian, Đờn ca tài tử Nam bộ... Hội Văn học-Nghệ 

thuật tỉnh, bình quân mỗi năm có từ 1-3 lớp bồi dưỡng sáng tác, có từ 1-3 trại sáng tác, có từ 3-5 chuyến đi thực tế 

sáng tác theo chuyên ngành; hơn 100 lượt cán bộ, hội viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm; tổ chức 

trên 30 cuộc triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh nghệ thuật;... Đến nay, lao động du lịch toàn tỉnh trên 15 ngàn người 

(Lao động trực tiếp là 11 ngàn, lao động gián tiếp là 4 ngàn.); lực lượng lao động ngành du lịch tăng bình quân 

giai đoạn 2016-2018 là trên 9,9%; tỷ lệ lao động qua đào tạo chuyên ngành về du lịch đạt khoảng 60%; trong số 

lao động qua đào tạo có 82,1% trình độ trung cấp, sơ cấp nghề và chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn.  
44 Có 07/15 hội địa phương được thành lập ở các huyện, thành phố, gồm: huyện Kiên Lương, Giang Thành, Gò 

Quao, Tân Hiệp, Phú Quốc và thành phố Rạch Giá,  Hà Tiên, bước đầu có một số hoạt động thu hút hội viên.  
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Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ hoạt động và quản lý văn hóa ở các 

cấp còn hạn chế; công tác bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa, 

văn học nghệ thuật còn bất cập. 

2.4. Về tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa 

Công tác đầu tư nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa có chuyển biến tích cực, 

nhất là tôn tạo, tu bổ các di tích văn hóa, lịch sử được các cấp ủy, chính quyền và 

nhân dân quan tâm, ngày càng được đầu tư nhiều hơn. Nhiều lĩnh vực văn hóa huy 

động được các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp trong việc xây dựng hạ tầng cơ 

sở văn hóa, bảo tàng-di tích, di sản văn hóa, tổ chức lễ hội, hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật, tổ chức thi đấu các giải thể thao, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các 

cấp,... các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho công 

tác tổ chức và tuyên truyền cổ động. Tổng vốn đầu tư cho phát triển văn hóa từ 

ngân sách giai đoạn 2014-2018 trên 400 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư thực hiện 

các dự án 257 tỷ đồng, chương trình mục tiêu phát triển văn hóa là 143,4 tỷ đồng. 

Ngoài nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước, công tác xã hội hóa cho hoạt động văn 

hóa trong những năm gần đây luôn được quan tâm thực hiện. Nhiều thiết chế văn 

hóa, thể thao được tư nhân đầu tư, khai thác có hiệu quả như: 01 Bảo tàng của tư 

nhân với hơn 20 ngàn hiện vật; 544 cơ sở tập luyện thể thao,... trị giá hàng trăm tỷ 

đồng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa ở cơ sở.  

Tuy nhiên, việc đầu tư nguồn lực cho văn hóa những năm qua còn nhiều 

hạn chế. Một số công trình văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện xuống cấp. Đầu tư cơ sở 

vật chất, trang thiết bị cho các trung tâm văn hóa-thể thao chưa đồng bộ, nên hiệu 

quả hoạt động chưa cao.  

 

IV- ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về ưu điểm và nguyên nhân 

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương (khóa XI) và Chương trình hành động 53-CTr/TU của Tỉnh ủy được 

sự ủng hộ, quan tâm và chỉ đạo chặt chẽ, sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền, ban, 

ngành, đoàn thể, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng 

ứng; nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của xây dựng, phát triển văn hóa, 

con người được nâng lên, từ đó đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy 

đảng, chính quyền đối với lĩnh vực văn hóa; các cấp, các ngành đã cố gắng chủ 

động cụ thể hóa để thực hiện ở cấp mình; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

của Nghị quyết phù hợp với điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng-an 

ninh của địa phương, từ đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được 

đầu tư, phát triển; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa được chú 

trọng, xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu 

hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân... 

Đạt được kết quả trên là do sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp 

thời của Trung ương trong công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 

các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Công tác quán triệt, triển khai, 
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tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc trong cả hệ thống 

chính trị; các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, các chương trình, đề án 

trong lĩnh vực văn hóa và phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng nông 

thôn mới. Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn triển khai các văn 

bản liên quan cho cán bộ văn hóa và các tổ chức, cá nhân kinh doanh lĩnh vực có 

liên quan trên địa bàn tỉnh, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ góp phần nâng cao năng 

lực quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. 

2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể 

chưa thường xuyên, kịp thời. Việc cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực văn 

hóa còn chậm. Công tác quản lý, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng 

sống, pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân... ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao. 

Một bộ phận thanh thiếu niên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, 

xem nhẹ các giá trị văn hóa truyền thống, dễ bị lôi kéo, lợi dụng; tình trạng vi 

phạm pháp luật trong thanh thiếu niên còn cao.  

Một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa chú trọng đúng mức vai 

trò của văn hóa trong đời sống xã hội; chưa đặt văn hóa trong tổng thể mối liên hệ 

với tư tưởng, chính trị, kinh tế, xã hội; chưa xác định được trách nhiệm của cả hệ 

thống chính trị, của toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. 

Phong trào TDĐKXDĐSVH, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang, lễ hội ở một số nơi chưa nghiêm; hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội 

chưa được đẩy lùi. 

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa còn hạn chế; cơ chế phân 

cấp quản lý và sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thiếu đồng bộ, 

chưa chặt chẽ. Đầu tư cho văn hóa, văn học nghệ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu 

nhiệm vụ; chưa có cơ chế và chính sách cụ thể huy động các nguồn lực xã hội một 

cách hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực hoạt động 

trong lĩnh vực văn hóa còn hạn chế.  

Chất lượng các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa chưa cao. Chưa có 

nhiều khu vui chơi giải trí công cộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, 

nhất là trẻ em. Công nghiệp văn hóa của tỉnh hiện chỉ tập trung thị trường du lịch, 

nhưng còn bất cập, kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, sự phát triển giữa 

các vùng du lịch trọng điểm chưa đồng đều... 

Tiến độ đầu tư, tôn tạo, bảo tồn các di sản văn hóa, các thiết chế văn hóa 

thực hiện chậm(45). Lĩnh vực giáo dục một số mặt còn hạn chế(46); việc khắc phục 

tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ còn khó khăn.  

 

                                           
45 Tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc, Đền thờ tưởng niệm những người có công, phục dựng khu căn cứ của Tỉnh ủy ở 

U Minh Thượng,... 
46 Xây dựng trường trọng điểm, trường chất lượng cao, trường ngoài công lập phát triển chậm; tỷ lệ trường đạt 

chuẩn quốc gia còn thấp (mới đạt 35,16%); việc thực hiện các đề án thuộc lĩnh vực giáo dục-đào tạo còn chậm, 

thiếu hiệu quả, nhất là trong việc đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. 
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* Nguyên nhân hạn chế trên là: 

Năng lực lãnh đạo, điều hành của một số cán bộ chủ chốt ở các ngành, các 

cấp chưa thật chủ động, quyết liệt, linh hoạt, còn tư tưởng trông chờ vào cấp trên.  

Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá ta trên nhiều mặt, 

nhất là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; nhiều loại thông tin xấu, độc hại khó kiểm 

soát, ảnh hưởng tiêu cực đến một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. 

Quan niệm, nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, nhân dân về phát 

triển văn hóa chưa đầy đủ, chỉ tập trung vào tính công ích và tính phúc lợi của 

văn hóa nhưng chưa chú trọng đến chức năng kinh tế của văn hóa. Các tổ chức 

văn hóa của Nhà nước còn thiếu sự năng động, chưa đa dạng hóa tối đa các mô 

hình kinh doanh.  

3. Bài học kinh nghiệm 

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

chặt chẽ lĩnh vực văn hóa. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc vận động quần chúng nhân dân cùng 

tham gia thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, các phong 

trào thi đua yêu nước. 

Hai là, phải quan tâm đầu tư cho phát triển hạ tầng, lĩnh vực trọng yếu của 

văn hóa; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, các nguồn lực trong xã hội và phát triển 

văn hóa con người, thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 

Đồng thời chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính 

sách thu hút nhân tài, nâng cao dân trí về trí-đức-thể-mỹ, đáp ứng yêu cầu trong 

xây dựng con người mới. 

Ba là, việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người phải gắn với đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các 

phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo 

sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng và thực hiện Nghị quyết. Thực hiện tốt 

phương châm phát triển văn hóa phải gắn với phát triển kinh tế-xã hội.  

Bốn là, phải kịp thời sơ, tổng kết nghị quyết; thực hiện tốt công tác thi đua 

khen thưởng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người.  

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW CỦA 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XI) 

 

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Trong quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng khoa học 

công nghệ phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội giao lưu văn hóa trong nước và 

quốc tế. Những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW 
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và hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh tạo tiền đề quan trọng 

cho sự phát triển trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, xu thế hội nhập đã tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống văn 

hóa-xã hội, cả tích cực và tiêu cực. Các lĩnh vực văn hóa của tỉnh phát triển chưa 

tương xứng với kinh tế; mặt trái kinh tế thị trường, môi trường mạng xã hội và tình 

hình an ninh nông thôn vẫn còn diễn biến phức tạp; ảnh hưởng lớn đến quá trình 

xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

trong giai đoạn mới. 

 

II- VỀ PHƯƠNG HƯỚNG 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với 

việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về tầm quan 

trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh, gắn 

thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đề cao tính 

tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt phong trào 

TDĐKXDĐSVH, xây dựng nông thôn mới. Tích cực bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm 

của con người đi đôi với đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự lạc hậu ảnh hưởng 

xấu đến thuần phong mỹ tục. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo 

đức, xây dựng tác phong công nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, tăng cường giáo dục 

công dân. Đưa công tác văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh lên một bước phát 

triển mới, phát huy và phát triển các giá trị di sản, bản sắc văn hóa truyền thống 

của quê hương.  

 

III- VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, con người       

đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Nghị quyết số 23-

NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XI), Chương trình hành động số 53-CTr/TU của Tỉnh ủy 

gắn kết với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), với 

kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. 

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các ngành, 

đoàn thể, tổ chức, cộng đồng, gia đình và mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm 

vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đẩy mạnh các hoạt động 

văn hóa, giáo dục, đào tạo và các hoạt động xây dựng con người mới. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào 

TDĐKXDĐSVH với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông 
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thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

tổ quốc, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và các phong trào thi đua yêu nước khác… đẩy lùi 

các hành vi tiêu cực, phi văn hóa,... góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng 

môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển văn hóa, con người Kiên Giang đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy 

nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về văn hóa; 

đẩy mạnh các phong trào học tập, thi đua yêu nước, xây dựng môi trường văn hóa 

lành mạnh,... Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng, đạo đức trên lĩnh vực văn hóa, kiên quyết đẩy lùi tư tưởng lệch lạc, tiêu cực. 

Động viên, khen thưởng kịp thời những tấm gương tốt, các nhân tố điển hình, kiên 

quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

4. Huy động sức mạnh của toàn xã hội, tranh thủ mọi nguồn lực để bảo tồn 

và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa-lịch sử đặc trưng, 

tiêu biểu; xây dựng, tu bổ các di tích(47), bia tưởng niệm trên địa bàn tỉnh, phát 

huy vai trò là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ. 

Củng cố, đầu tư và tăng cường hiệu quả khai thác các công trình văn hóa công 

cộng, thiết chế văn hóa, thể thao, trọng điểm của tỉnh(48). Đăng cai tổ chức tốt các 

sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch với quy mô quốc gia và quốc tế nhằm tiếp tục 

quảng bá hình ảnh Kiên Giang. Xét và trao giải thưởng văn học nghệ thuật cấp 

tỉnh đợt I năm 2020. 

5. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến 

khích đầu tư trong lĩnh vực văn hóa-du lịch. Phát triển công nghiệp văn hóa-du 

lịch, chú trọng bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa, các di sản văn hóa. Phát 

triển mạnh du lịch dựa trên nền tảng văn hóa của địa phương, của dân tộc; đồng 

thời phát triển du lịch phục vụ cho sự phát triển của tỉnh, góp phần xây dựng văn 

hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.  

6. Củng cố và phát triển giao lưu, hợp tác văn hóa-du lịch với các tỉnh, 

thành phố trong nước và quốc tế đã ký kết. Tăng cường ngoại giao văn hóa, đẩy 

mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh; khuyến khích quảng bá hình ảnh đất nước, văn 

hóa, con người Việt Nam, Kiên Giang đến với bạn bè trong và ngoài nước. Nâng 

cao cảnh giác với những tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình hội nhập văn hóa. 

 

                                           
47 Tỉnh đã chỉ đạo khảo sát lập kế hoạch trùng tu 02 di tích cấp quốc gia: Chùa Quan Đế-thành phố Rạch Giá, chùa 

Tổng Quản, huyện Gò Quao bằng nguồn vốn chương trình phát triển văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch. Khảo sát 10 di tích cấp tỉnh để tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn đầu tư trung hạn của tỉnh theo Kế hoạch số 

96/KH-UBND, ngày 27-6-2017 của UBND tỉnh. Đồng thời, đã có văn bản gửi Cục Di sản văn hóa thẩm định 

trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 06 di tích cấp quốc gia thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn 

di tích lịch sử-văn hóa tỉnh Kiên Giang, với tổng kinh phí đầu tư theo Quyết định số 2282/QĐ-UBND, ngày 30-

10-2017 gần 40 tỷ đồng. Đến nay, đã thực hiện: Khảo sát địa hình, địa chất; thiết kế kỹ thuật; lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi; lập hồ sơ mỹ thuật, đánh giá hồ sơ di tích, tổng kinh phí  đạt 3,32% so với tổng kinh phí đầu tư. 
48 Như: Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Thư viện 

tỉnh, Trung Tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương huyện Tân Hiệp, Khu di 

tích căn cứ Tỉnh ủy Kiên Giang, Nhà tù Phú Quốc, Tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc,… 

https://baomoi.com/xay-dung-khu-di-tich-can-cu-tinh-uy-kien-giang/c/3178310.epi
https://baomoi.com/xay-dung-khu-di-tich-can-cu-tinh-uy-kien-giang/c/3178310.epi
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IV- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành có liên quan sớm sửa đổi, bổ 

sung các quy định về lễ hội, vui chơi, giải trí... để làm cơ sở xử lý các hành vi phản 

cảm, lãng phí. 

- Sớm cụ thể hóa 5 đức tính con người Việt Nam thành những chuẩn mực 

cụ thể để giáo dục, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. 

- Tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực truyền thông, mạng xã hội, 

hoạt động sáng tác, in ấn, xuất bản... 

- Tăng đầu tư ngân sách để trùng tu, bảo tồn, chống xuống cấp các di tích 

lịch sử-văn hóa cấp quốc gia, hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa-thể thao 

lớn ở trung tâm tỉnh và các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, 

hải đảo. 

 

 

 

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ  

- Ban Tuyên giáo TW (HN-TP.HCM), PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

- Các đ/c Tỉnh ủy viên, 

- Các sở, ban, ngành ĐT cấp tỉnh, 

- TT các huyện, thành ủy, ĐUTT, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

  (Đã ký)  

 

 
 

 Đặng Tuyết Em 
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